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 A Carbon Black Kft és Carbon Black s.r.o. azt vallja, hogy a partnerkapcsolatainkban a közös célok kiegészítik 
egymást, ezáltal a meghatározott cél erősebbé és elérhetőbbé válik, gondolunk itt a környezetvédelem fokozása 
érdekében végzett közös, összefogó munkára és a társadalmi felelősségvállalásra.  
Fontos számunkra, hogy az együttműködés kölcsönösen előnyös legyen mindkét fél számára, ezt mindig szem 
előtt tartva dolgozunk együtt partnereinkkel. 
A vállalati és társadalmi felelősségvállalás aktuális témáit folyamatosan követjük, melyekben előirányzott 
fejlődést tűztünk ki célul, ezen témákat nyomonkövetjük, értékeljük szervezetünkön belül és partnerkapcsolati 
viszonylatban is.  
Megfogalmaztuk a társadalmi és vállalati felelősségvállalás témáit, legfontosabb pontjait, amelyeket 
Magatartási és Üzleti Etikai Kódex formájában kommunikálunk érdekelt feleink, partnereink felé. Magatartási 
és Üzleti Etikai Kódexünkben meghatároztuk etikai elvárásinkat, melyekkel célunk, hogy helyes és követendő 
példát mutassunk. 
Forrásainkból rendszeresen átcsoportosítunk a vezetőség által kiválasztott célok, projektek támogatására. 
Támogatást nyújtunk közoktatási intézményeknek, településeknek. Szerződéses kapcsolatban állunk a Rotary 
Club Nyíregyháza szervezettel, amely kapcsolat által tehetséggondozó programokat támogatunk.  
A Carbon Black Kft. és Carbon Black s.r.o. szervezetén belül fokozott figyelmet fordítunk a munkahelyi biztonság 
fokozására, rendszeres ellenőrzésére, ezen irányú képzések megtartására. Megfelelő munkakörnyezet 
biztosított, jól felszerelt irodák, telephelyek, munkaeszközök állnak a dolgozók rendelkezésére. Az egészség 
megőrzése érdekében technológiai berendezéseket biztosítunk, üzemeltetünk telephelyeinken. 
Fontos számunkra a dolgozók egymás iránti tisztelete, személyi és szakmai megbecsülése, amelyet alapvető 
elvárásnak jelöltünk meg dolgozóinkkal szemben. A 2020. évben elkészítettük Etikai Kódexünket, amelyben 
megfogalmaztuk a társaság és a munkatársak etikai értékeit, felhívtuk a figyelmet a környezetvédelem és 
társadalmi felelősségvállalás fontosságára is, valamint rögzítettük a társaságon belüli és kívüli helyes 
kommunikációt.  
Meghatároztuk Adatkezelési szabályzatunkat (FL04 Folyamatleírás), amely az Integrált Irányítási Rendszerünk 
része. Az adatkezelési szabályzat alapelvei, meghatározásai által biztosítani kívánjuk partnereink, dolgozóink 
adatainak védelmét.  
Energiaforrásainkat hatékonyan használjuk fel, a felhasznált energiát elemezzük, értékeljük, keressük a 
lehetőségeket az energiafelhasználásunk csökkentésére. Ennek érdekében 2016-ben napelemparkot 
létesítettünk a Carbon Black Kft. nyírmadai telephelyén. 
 
Küldetésünk:    
- Vevőink, partnereink magas szintű kiszolgálása. 
- Célunk a vállalat továbbfejlesztése, tevékenységeinek bővítése, hogy hosszú távon stabil és jövedelmező 
tevékenységet folytassunk.  
 
Jövőképünk: 
- Fejlődés a gumiipari árucikkekből, főként gumiabroncsból visszanyert pirolízis korom előállításának 
támogatásában, vevőkhöz történő eljuttatásában, az értékesített mennyiség növelésében.  
- A technológiai folyamatainkból származó csomagoló anyagok újrahasznosító cégeknek történő átadása, ezáltal 
a hulladékként történő kiszállítás mennyiségének csökkentése.  
 
Stratégiánk:  
A Carbon Black Kft folyamatosan fejleszti tevékenységének folyamatait, keresi a partnerkapcsolati 
lehetőségeket a pirolízis korom előállítás, - granulálás, - értékesítés területén; valamint a keletkezett 
csomagolási hulladékmennyiség csökkentése érdekében.   
 
A Vállati küldetésnyilatkozatot évente egy alkalommal felülvizsgáljuk, aktualizáljuk.  
Felelős:   Pénzes Ilona ügyvezető igazgató 


